
A música, quando cons-

truída num formato or-

questral, requer uma 

elaboração sustentada 

por vários naipes para 

que atinja suntuosidade, 

beleza e harmonia

Para tanto, o compositor 
escolhe, a priori, os 
instrumentos que se 

identifi cam com os efeitos que 
deseja produzir. Como escul-
tura sonora, é moldada passo 
a passo, tendo como alicerce 
materiais que vão desde a fra-
gilidade da argila até a potência 
do granito. Esses materiais 
servirão de base para que a 
composição se transforme em 
objeto de contemplação.

A tessitura familiar, à seme-
lhança da orquestra, compre-
ende a transmissão geracional 
que organiza as diferenças e o 
sentido de pertencimento, no 
que diz respeito às ligações 
que geram a dinâmica familiar. 
A encenação que comporta 
os sujeitos e os lugares que 
ocupam, permite que a inter-
subjetividade transite e, assim, 
sustente o mito familiar.

Toda música, como discur-
so em ato, provoca reações 
em todos os envolvidos, na 
temporalidade de sua execu-
ção. Essas melodias podem 
suscitar imagens de formas e 
dimensões singulares, porque 
alcançam as diversas subjeti-
vidades, constituídas em con-
tinentes familiares íntegros ou, 
por vezes, frágeis com ameaças 
constantes de ruptura.

As crenças familiares com-
partilhadas de forma cons-
ciente e também inconsciente 
oferecem contornos que carac-
terizam o grupo, delimitando 
interioridade e exterioridade, 
isto é, um dentro (quem sou 
eu) e um fora (quem é o ou-
tro), bem como as fronteiras 
de pertencimento/exclusão. A 
vida como processo ritualizado 
é fundamental para a dimensão 
que assegura o nível intersub-
jetivo (ou não), ocasionando 

refl exos familiares.
Numa época, ou mesmo en-

tre gerações, a música deixa 
sua marca registrada sobre 
um tipo de vida sócio- política, 
relacionada a esse período. 
Pode-se interpretá-la dentro 
de um contexto em que, cada 
um deixa entrever seu poder e 
riqueza, decadência e declínio, 
que conferem uma condição 
de empoderamento ou empo-
brecimento psíquico, gerando 
descontinuidade de criações, 
pelo entorpecimento das ins-
tâncias psíquicas dos sujeitos. 
Diversos compositores deixa-
ram esse signo transparecer 
em suas obras.

A transmissão psíquica opera 
com a temporalidade, isto é, 
com as marcas que diferenciam 
as gerações. Assim alojadas, 
permitem o acolhimento e a 
história recriada nos descen-
dentes da malha familiar, que 
se defi ne inclusive, pelo con-
texto sócio- político-cultural 
nem sempre afi nado com as 
garantias a seus cidadãos.

A orquestra e a família, como 
sinônimo de grupalidade, 
apontam para a importância 
da dimensão dos vínculos e 
do respeito à condição do de-
senvolvimento humano, como 
fator relevante à constituição e 
manutenção de alteridade.

Realização, equidade e afi lia-
ção são variáveis pertencentes 
a toda denominação grupal. 
Os aspectos contemplados 
na relação orquestra/família 
também se aplicam a empre-
sas, visto que, a prospecção de 
motivação para o sucesso da 
entidade está diretamente re-
lacionada a fatores intrínsecos 
e extrínsecos à equipe.

(*) - Pianista, compositora C.D.M.SP 
– Poetisa M.O.C.P.B. É autora do 

livro “Poemas de Amor e Vida” 
Prêmio Cultura Nacional - Psicóloga, 

com pós em neuropsicologia 
(rosemary9mantovani@gmail.com);

(**) - Psicóloga – IPUSP. Doutora 
em Semiótica e Linguística Geral 

– FFLCHUSP. Especialista em 
Psicologia Hospitalar-INCOR-

HCFMUSP Bacharel em Letras 
Clássicas e Vernáculas – FFLCHUSP. 

(srugno@gmail.com).

Música e Psicologia
na promoção da Saúde

Rosemary Mantovani (*) e Sueli Rugno (**)

13º Salário
1) Quais trabalhadores têm direito ao 13º salário?

O 13º salário, ou gratifi cação natalina, é devido a todos os 
empregados urbanos, rurais e domésticos.

2) Qual é o prazo de pagamento do adiantamento 
(1ª parcela) do 13º salário?

O pagamento da 1ª parcela do 13º salário deve ocorrer 
entre os dias 1º de fevereiro e 30 novembro de cada ano, 
salvo se o empregado já o recebeu por ocasião das férias. 
O adiantamento deve ser pago ao ensejo das férias, se 
requerido pelo empregado no mês de janeiro do corres-
pondente ano.

3) Poderá o empregado receber, por ocasião das 
férias, o adiantamento do 13º salário?

Sim, desde que faça a solicitação ao empregador no mês de 
janeiro do ano em curso.

Caso o empregado não tenha solicitado o adiantamento 
do 13º salário por ocasião das férias, na data correta, fi cará a 
critério do empregador conceder ou não esse adiantamento, 
sem prejuízo de eventual disposição sobre o assunto no docu-
mento coletivo de trabalho da respectiva categoria profi ssional. 
Ressalta-se que a 1ª parcela do 13º salário corresponde a 50% 
do salário recebido no mês anterior.

4) Empregado admitido em 16 de fevereiro terá 
direito ao avo desse mês para cálculo do 13º 
salário?

Não. Para ter direito ao avo de 13º salário é necessário que o 
empregado tenha trabalhado em uma fração igual ou superior 
a 15 dias no mês.

Mais informações em (www.sage.com.br).

Perguntas e respostas
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Marcel Novaes – Record –  Professor, físico 
pesquisador, especialista em história da democracia, 
lançou foco no sistema americano. O fato de ser pro-
fessor brasileiro, propicia uma abordagem bastante 

clara sobre o processo democrático norte-unidense, tornando-o 
mais palatável. O leitor saberá de fatos primordiais que lastrea-
ram o seu movimento revolucionário, nascimento e o fi ncar de 
pilares que a sustentam até o momento. Esclarecedor.

O Grande Experimento: A desconhecida 
história da revolução americana e do 
renascimento da democracia moderna

Lydia Simonato – Rede Sem Fronteiras – 
Cada poema um provérbio e sua devida explicação. 
Ex: “De cabo a rabo”; “Bicho de sete cabeças”, “Chato 
de galocha”. A premiada professora, alia boa poesia 
com textos sérios, contudo, bem humorados. Para 
qualquer idade.

Ditos por não Ditos

Cris Guerra – Planeta – Criadora do blog 
“Hoje vou assim”, compilou fotos e dicas, que ao 
longo de cinco anos, auxiliou com suas dicas diárias, 
pessoas que desejavam diferenciar-se ou achar-se, 
num visual adequado à sua personalidade ou me-
ramente a uma casualidade. Bela variedade. Prima 
pelo diferente.

Moda Intuitiva

Gabriel Torres – Nova Terra -  Sem temer 
contar seus segredos, o milionário autor, inicia 
seu livro num tom, propositadamente arrogante, 
dizendo-se milionário antes de escrever o livro, aliás, 

seu 26º. De maneira fl uida e muito prática, literalmente ensina 
como tratar a matéria, seus enfrentamentos e principalmente 
o posicionamento que o candidato a rico deverá ter. Deixa 
claro que dinheiro não aceita desaforo. Fácil e absolutamente 
factível.

Os Mitos do Dinheiro:
O caminho para a sua 
independência fi nanceira

Gilberto M. A. Rodrigues – Moderna – Pro-
fessor de Relações Internacionais, emérito pesqui-
sador, retrata artigos publicados em sua coluna no 
jornal A Tribuna de Santos. Neles, em forma de bate 

papo , trata de assuntos internacionais, ao sabor do dia-a-dia. 
Sem fi rulas, explica situações. Com muita verve, aponta erros 
e não raro oferece uma eventual solução. Bom.

Papo de Café: Conversando 
sobre relações internacionais Assista ao canal Livros 

em Revista, no youtube, 
que traz entrevistas do 
mundo literário.

Com apresentação
de Ralph Peter.

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003910-55.2016.8.26.0008 (Cumprimento de
Sentença). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino, na forma da Lei, etc. Faz Saber a SEYU TERUYA,
CPF 645.397.178-04, RG 3473507, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença 
por parte de MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, alegando em síntese:
foi deferida a sua INTIMAÇÃO por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 17.580,13, 
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que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo ofe-
recer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de outubro de 2016.           12 e 17/11 

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Citação e Intimação - Prazo 20 dias. Proc. 0005191-
22.2011.8.26.0008. A Drª. Amanda Eiko Sato, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional do 
Tatuapé/SP. Faz Saber a Espólio De Roberto Cardoso Junior, representado por Roderlei Cardodo RG 
8.575.142, CPF/MF 057.070.918-07, Cátia Cardoso CPF Nº 113.425.228-50 que Momentum Empre-
endimentos Imobiliários Ltda lhe ajuizou ação Sumário, objetivando a Cobrança da quantia de R$ 
2.076,65, referente ás despesas da taxa de conservação do lote 20 da Quadra BN, Empreendimento 
Terras de Santa Cristina I. Estando os réus, em lugar ignorado, foi deferida a Citação e Intimação por 
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos 
como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Nada Mais. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. São Paulo, 29 de Setembro de 2016.                                                                               12 e 17/11

Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo Nº 0013470-58.2011.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Baiardo de Brito
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Pereira Júnior, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Durvalino dos Santos, Rua Hum, 100, Predio 22
- Apto. 33 B, Taipas - CEP 02820-000, - SP, CPF 111.004.948-04, RG 6.410.859, Casado, Brasileiro,
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, alegando em síntese: ação de cobrança no valor de R$ 23.732,61, referente às
da taxa de conservação do lote 28, da Quadra OK, do Empreendimento Terras de Sta Cristina VII. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
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os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 10 de maio de 2016. 12 e 17/11

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0014660-22.2016.8. 26.0007. O(A) Mm. Juiz(A)
De Direito Da 3ª VC, do Foro Regional Vii - Itaquera, Estado de SP, Dr(A). Celso Maziteli Neto, 
na Forma da Lei, Etc. Faz Saber A Jose Carlos Vieira, Cpf: 092.958.083-51, Rg 200.371 0 5, Que 
Nos Autos da Ação De Cumprimento de Sentença, Requerida Por Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, Foi Deferida A Sua Intimação Por Edital Para Que Efetue O Pagamento Do Valor
De R$ 11.707,83, Que Deverá Ser Devidamente Atualizado Até A Data Do Efetivo Pagamento, No
Prazo De 15 Dias, A Fluir Após Os 20 Dias Supra, Sob Pena De Multa De 10 % (Art.513,§2º,Iv,Do 
Ncpc), Podendo Oferecer Impugnação No Prazo De 15 Dias. Será O Presente Edital, Por Extrato,
Afixado E Publicado Na Forma Da Lei. Nada Mais. Dado E Passado Nesta Cidade De São Paulo, Aos
10 De Outubro De 2016.                                                                                                   12 e 17/11

Intimação Prazo 20 dias Processo nº 0171354-07.2011.8.26.0100, Cumprimento de sentença
(0031708-06.2016.8.26.0100) O(a) Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, Juiz de Direito da 8ª 
Vara Cível do Foro da Capital - São Paulo, na forma da lei, etc. Faz Saber a MARTA ANGELICA 
BIASOTTI, CPF 292.631.358-60, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença
por parte de UNIÃO SOCIAL CAMILIANA, alegando em síntese: foi deferida a sua INTIMAÇÃO
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por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 20.699,61, que deverá ser devidamente 
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
sob pena de multa de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 
15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                       12 e 17/11

Edital de Citação prazo 20 dias - Proc. 1005943-47.2015.8.26.0004. O Dr. Julio Cesar Silva de Men-
donça Franco, Juíza de Direito da 1º VC do Foro Regional da Lapa/SP. Faz Saber á Daiane Da Rocha 
Soares, Portadora do RG Nº 45.371.584-9 e CPF Nº 345.002.458-20 que UNIÃO SOCIAL CAMILIANA,
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lhes ajuizou ação MONITÓRIA para cobrança de R$ 13.875,51, referente ao contrato de prestação
q

de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Não localizado a representante
legal, citada fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque
a ação, sob pena de ser constituído, de pleno direito o titulo executivo judicial. Ficando advertido de 
que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. São Paulo, 14/10/2016.                                                                             12 e 17/11

Edital de Citação Prazo 20 dias - Proc. 1011127-94.2014.8.26.0011. A Drª ROSANA MORENO SAN-
TISO, Juíza de Direito da 3º Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP, Faz Saber a AUSILIARE 
TELECOM & INFORMATICA LTDA CNPJ Nº 74.308.248/0001-50 que MOMENTUM EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 9.901,78, referente 
à taxa de conservação e melhoramentos do lote 37, da Quadra CW, do Loteamento Ninho Verde ll. 
Estando o réu, em lugar ignorado, foi deferida a Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após 
os 20 dias supra, ofereça contestação a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos 
alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será 
o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 14 de Outubro de 2016.   12 e 1711

Processo Nº1015771-73.2015.8.26.0002/01 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 8ªVC, do Foro Regional 
II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Adriana Marilda Negrão, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) 
Amaury Almeida Pena, CPF 089.163.048-14, RG 14.825.598-14, Brasileiro, que lhe foi proposta uma 
ação de Cumprimento de Sentença por parte de Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, 
alegando em síntese: que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Insti-
tuição Educacional Professor Pasquale Cascino, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por 
edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 4.538,66 que deverá ser devidamente atualizado até
a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 
10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC) . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a sua Intimação, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de São Paulo, aos 03 de outubro de 2016.                                                                          12 e 17/11

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 3000059-40.2012.8.26.0543. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de São Paulo, Dr(a).Cláudia Vilibor  Breda, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) SIMÃO M F TRANSPORTE ROD. E TURISMO LTDA, na pessoa 

( )

de seus representante legal, Rua da Luz, 131, SL 01, Braga - CEP 28900-001, Cabo Frio-RJ,
CNPJ 08.189.031/0001-44, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Ordinário por parte 
de Concessionaria da Rodovia Presidente Dutra SA, alegando em síntese: Que no dia 19/08/2010,
por volta das 14h30min, o requerido Lúcio Mauro da Silveira Barbosa estava trafegando como 
caminhão Scania VABIS 75, ano 1977, placa GWI-1390, de propriedade da requerida Simão MF 
Transporte Rod. e Turismo Ltda., quando na altura do Km 188+000, sentido crescente da rodo-
via, perdeu o controle do veículo de forma imprudente, colidindo em outro carro, vindo a causar 
acidente, danificando o patrimônio público sob concessão da requerente. Foi lavrado Boletim de
ocorrência nº 757.696, descrevendo as circunstâncias do mesmo. Alega que o acidente gerou 
diversos prejuízos ao patrimônio público administrado pela requerente, e para realizar os devidos
reparos, despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 4.014,73. Por fim, afirma a requerente 
que em diversas vezes tentou contatou contato para realizar acordo amigável com os requeridos 
para a reparação dos danos causados, porém as tentativas restaram infrutíferas. Requer sejam os
pedidos formulados, julgados procedentes, condenando os requeridos ao pagamento dos danos 
materiais no valor de R$ 4.014,73, acrescido de correção monetária e juros de mora legais a
partir do evento, condenando, ainda os mesmos ao pagamento de custas processuais, honorários 
advocatícios e demais custas processuais que vier a dar causa. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
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proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santa Isabel, aos 11 de outubro de 2016. 12 e 17/11

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 3000064-62.2012. 8.26. 0543. O(A) Mm. Juiz(A) de
Direito da 1ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado De São Paulo, Dr(A). Patrícia Cotrim Valério, Na
Forma Da Lei, Etc. Faz Saber: G R Abdo Transportes Ltda, Inscrito No Cnpj Nº 07.486.579/0001-93,
Ré Ausente, Incerta, E Paradeiro Desconhecido, Que Na Respectiva Vara E Cartório, Tramita Os 
Autos da Indenização Por Danos Materiais Que A Concessionária Da Rodovia Presidente Dutra 
Move Contra Sí, Por Conta Dos Danos Que Lhe Foram Causados Em Decorrência Do Acidente 
Que Ocorreu Em 22/01/2011, Cuja Narrativa Da Na Peça Inicial É A Seguinte: Por Volta Das 
20h26min, O Veiculo De Propriedade Da Requerida Estava Trafegando Com O Caminhão- Trator,
Ano 1979, Cor Vermelha, Placa Jlg-4219, Renavam Nº 425503143, Na Altura Do Km 290 + 000, 
Sentido Decrescente Da Rodovia, Quando Perdeu O Controle Do Referido Veículo, Tombando 
Na Rodovia E Vindo Em Seguida Atingir E Danificar Patrimônio Público Sob Concessão Da
Requerente E Posteriormente Evadiu-Se Do Local. Mediante O Acidente Ocorrido Foi Lavrado O 
Respectivo Boletim De Ocorrência N.º 842.864, Descrevendo As Circunstâncias Do Mesmo. O 
Referido Acidente Gerou Diversos Prejuízos Ao Patrimônio Público Administrado Pela Requerente,
Sendo Necessária A Mobilização Regional De Empregados, Bem Como A Instalação De Novo 
Material Em Substituição Ao Danificado. A Requerente Também Alocou Pessoal Capacitado E 
Equipamentos Indispensáveis Para A Realização Da Obra E Resguardo Da Segurança Daqueles 
Que Trafegavam Pela Rodovia E, Sobretudo, Daqueles Que Realizavam Os Devidos Reparos. Para 
Realizar Os Devidos Reparos, A Requerente Despendeu, Na Data Da Ocorrência, A Quantia De
R$ 3.395,23 ( Três Mil, Trezentos E Noventa E Cinco Reais E Vinte E Três Centavos) Conforme
Demonstrativo Anexado Nos Autos. Estando Em Termos, Expede-Se O Presente Edital Para Citação 
Da Empresa, Para, No Prazo De 15 (Quinze) Dias, A Fluir Após O Prazo De 30 Dias, Conteste O 
Feito, Sob Pena De Presumirem-Se Aceitos Como Verdadeiros Os Fatos Articulados Pela Autora. 
Será O Presente Edital, Por Extrato, Afixado E Publicado Na Forma Da Lei. Nada Mais. Dado E 
Passado Nesta Cidade De Santa Isabel, Aos 30 De Setembro De 2016.                         12 e 17/11

Edital de Citação Prazo de 20 dias - Processo Nº 4002585-97.2013. 8.26.0002 - O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 6ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Luiz Raphael Nardy 
Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maria De Lourdes Ferreira RG Nº 28.944.122-
5, CPF Nº 171.437.578-10, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação 
de Cobrança no valor de R$ 3.043,72. referente às da taxa de conservação do lote 07, da Quadra 
CH, do Empreendimento Terras de Sta Cristina VII. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida
a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação.
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Nada Mais. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.               12 e 17/11

Novo Mundo Corretora de Câmbio S.A.
CNPJ nº 08.609.934/0001-37          NIRE 35300338022

RETIFICAÇÃO
No Balanço Patrimonial encerrado em 30/06/2015 publicado na edição de 28/08/2015
deste jornal, não constou a data do “Relatório dos Auditores Independentes sobre as
Demonstrações Contábeis” emitido por “Veneziani Auditores Independentes”, como
segue:   São Paulo, 25 de agosto de 2015

Tropas marcham em Londre

após fi m da Primeira Guerra, em 1918.

O horário em que a paz 
devia entrar em vigor 
era, exatamente, 11 ho-

ras. Apesar do documento ter 
sido assinado em novembro, 
ele é apenas simbólico, já que a 
Guerra continuou a existir em 
partes da Rússia e do Império 
Otomano. Na Grã-Bretanha, é 
uma tradição fazer dois minu-
tos de silêncio pontualmente 
às 11h do dia 11 do 11º mês do 
ano para lembrar as vítimas da 
Primeira Guerra Mundial. Mas, 
a maior parte das celebrações é 
realizada no segundo domingo 
do mês, ou seja, no dia 13 deste 
ano, para permitir que todos 
os britânicos consigam fazer 
alguma homenagem àqueles 
que partiram.

Em outros países, como 
França, Canadá, Estados 
Unidos e Austrália, é feito um 
minuto de silêncio no mesmo 
horário para lembrar as vítimas 
da maior guerra registrada até 
a década de 1920. Diversos mo-
numentos pelo mundo também 
foram iluminados com imagens 
de “papoula”, a fl or símbolo do 

Celebrações pelo mundo marcam 
os 98 anos do fi m da 1ª GM

Diversas celebrações ao redor do mundo marcaram os 98 anos do fi m da Primeira Guerra Mundial, encerrada 
em 11 de novembro de 1918. Chamado de “Dia do Armistício” (ou “Remembrance Day”), ele é celebrado 
neste dia por essa ser a data em que foi assinado um acordo de paz entre os Aliados e o Império Alemão

por parte dos britânicos - até 
da premier Theresa May - 
que afi rmam que usarão o 
símbolo na partida. Já Gales 
divulgou nesta quinta-feira 
(10) que desistiu de fazer a 
homenagem.

A Primeira Guerra Mundial: 
Iniciada em 28 de julho de 
1914, com o assassinato do 
arquiduque Francisco Ferdi-
nando em Sarajevo, a Primeira 
Guerra Mundial durou até 1918 
e deixou entre 9 e 20 milhões 
de mortos e outros 30 milhões 
de feridos. O conflito teve 
enormes refl exos nas socieda-
des, especialmente europeias, 
com punições graves - tanto 
econômicas quanto territo-
riais - que acabaram levando o 
continente à Segunda Guerra 
Mundial, após o surgimento 
e o fortalecimento de Adolf 
Hitler e do nazismo. O chefe 
do Terceiro Reich, inclusive, 
esteve na guerra e alimentou 
o ódio dos cidadãos que se 
consideravam “traídos” pelos 
acordos assinados pelo então 
governo (ANSA).

dia da paz. A planta foi esco-
lhida porque ela começou a 
brotar nas trincheiras após o 
fi m da guerra.

A questão da fl or de papoula, 
que é utilizada para fabricar 
ópio, também causou um 
problema no futebol. Ingla-

terra, Escócia e País de Gales 
queriam usar uma fl or em seus 
uniformes nas partidas válidas 
pelas Eliminatórias europeias 
para a Copa do Mundo, mas a 
Fifa proibiu a manifestação. A 
decisão da entidade máxima 
do futebol causou protestos 
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